รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห*องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห*องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ4านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
สรุประเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง แจ*งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจงจากประธาน
1.1.1 แสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์ กล$อมเกลา ในการ
ดํารงตําแหน$ง ศาสตราจารย
1.2 เรื่องแจงจากคณะกรรมการ
1.2.1 ความกาวหนาของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
1.3 เรื่องแจงจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามมติ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564
1.3.2 รายงานความกาวหนาการขอตําแหน$งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
4/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 หลั กสู ต รประกาศนีย บั ต รการผลิ ต เครื่ องสํ า อางบํ า รุ งผิ ว จากสารสกั ด ธรรมชาติ
หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2564
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3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม$ พ.ศ.
2564
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
4.1 พิ จ ารณากลั่ น กรองการเสนอผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน$ ง ทาง
วิชาการ จํานวน 1 ราย
4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรประเด็นการเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร
4.3 การแต$งตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม$มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
เพื่อทําหนาที่เป=นอาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564
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รายงานการประชุม
สภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห*องประชุมทองหลาง 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ห*องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และผ4านระบบ Cisco Webex Meeting
……………………………………………….
คณะกรรมการ
ผู*เข*าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารยอํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย ดร.กิติพงศ หังสพฤกษ
4. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
5. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยู$สุข
6. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล อารียกุล
7. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
8. รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
9. รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน
10. ศาสตราจารย ดร.กรกฎ ทองขะโชค
11. รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข อุดม
12. รองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์ กล$อมเกลา
13. รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สังขรักษ
14. รองศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวอ$อน
15. ผูช$วยศาสตราจารย ดร.โสมศิริ เดชารัตน
16. ผูช$วยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม
17. ผูช$วยศาสตราจารย ดร.นิสากร กลาณรงค
18. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร ตูดํา)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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19. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
20. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
21. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
(อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท)
22. รองอธิการบดีฝJายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
23. หัวหนาฝJายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
24. นางสุทัศนีย ดีสมุทร
25. นางสาววรรณทิพย หนูหลง
ผู*เข*าร4วมประชุม
1. ผูช$วยอธิการบดีฝJายพัฒนาการจัดการเรียนรู
(อาจารย ดร.ศิลปKชัย สุวรรณมณี)
2. ผูช$วยอธิการบดีฝJายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
(อาจารย ดร.ขวัญจิตต สุวรรณนพรัตน)
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย ดร.วัลลภา เชยบัวแกว)
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.ธัญญา พันธฤทธิ์ดํา)
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(อาจารย ดร.นันทพันธ นภัทรานันทน)
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(ผูช$วยศาสตราจารยจิรพรรณ พีรวุฒิ)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.ประหยัด ศุภจิตรา ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร)
9. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.ถาวร จันทโชติ)
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผูช$วยศาสตราจารย ดร.สมพงศ โอทอง ... ปฏิบัติหนาที่แทน)
11. ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารยอิศมนต จันทะโร ... ปฏิบัติหนาที่แทน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช$วยเลขานุการ
ผูช$วยเลขานุการ
ผูช$วยเลขานุการ
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12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ... รักษาการแทน)
13. ผูช$วยศาสตราจารยกัญจนี พลอินทร
14. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
15. อาจารย ดร.ณัฐกาญจน แดงมณี
16. ผูช$วยศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ กล$อมพงษ
17. นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพยไพศาล
เริ่มประชุม

เฉพาะวาระ 1.3.2 และ 4.1
เฉพาะวาระ 3.1
เฉพาะวาระ 3.2
เฉพาะวาระ 3.1 - 3.2

เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองคประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการ กล$าวเปQด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต$าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ*งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ*งจากประธาน
1.1.1 แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยJ ดร.สรรพสิทธิ์ กล4อมเกล*า ในการดํารง
ตําแหน4ง ศาสตราจารยJ
อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการกล$าวแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย
ดร.สรรพสิทธิ์ กล$อมเกลา ในการดํารงตําแหน$ง ศาสตราจารย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่
5/2564 เมื่อวันเสารที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีมติใหนําความโปรดเกลาฯ แต$งตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สรรพสิทธิ์
กล$ อมเกลา ดํ ารงตํ าแหน$ ง ศาสตราจารย สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาหาร (1809) อนุสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร (180901)
มติ

รับทราบ
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1.2 เรื่องแจ*งจากกรรมการ
1.1.2 ความก*าวหน*าของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ศาสตราจารยอํ านวย ยัส โยธา กล$ าวรายงานความกาวหนาของสถาบั นทั กษิ ณคดีศึกษา
จํานวน 2 เรื่อง คือ
1. ความคื บ หนาของการจั ด ทํ า วารสารทั ก ษิ ณ คดี ศึ ก ษา ขณะนี้ อ ยู$ ร ะหว$ า งดํ า เนิ น การ
จั ด รู ป เล$ ม ของวารสาร คาดว$ า จะออกตี พิมพไดในเดื อ นกรกฎาคม 2564 โดยใชงบประมาณจากกองทุ น
ศาสตราจารยสุทธิวงศ พงศไพบูลย จัดพิมพจํานวนประมาณ 500 เล$ม เพื่อแจกจ$ายไปยังมหาวิทยาลัยต$าง ๆ
ทั่วประเทศ
2. สานต$อปณิธานของศาสตราจารยสุทธิวงศ พงศไพบูลย ในการทําวิจัยจํานวน 2 เรื่อง คือ
เรื่องสื่อสรางสรรค และเรื่องการบริหารจัดการภูมิปTญญาทองถิ่นในพื้นที่ภาคใตฝTUงตะวันออก โดยจะมีอาจารย
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 คน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 คน มหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎรธานี 1 คน เขา
ร$วมทําวิจัย
มติ

รับทราบ

1.3 เรื่องแจ*งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรื่ อ ง รายงานความก* า วหน* า /ผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ข* อ สั ง เกตและ
ข*อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564
ประธานไดมอบหมายใหฝJายเลขานุการดําเนินการสํารวจความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
ตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภาวิช าการ ในการประชุมสมั ย สามัญ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวัน พุธ ที่
28 เมษายน 2564 จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสําอางบํารุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตร
ใหม$ พ.ศ. 2564
6. หลั กสู ตรประกาศนีย บัต รผู ประกอบการธุ รกิ จเครื่ องดื่มชะลอวัย หลักสูต รใหม$ พ.ศ.
2564
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7. การปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร ประเด็ นเปลี่ ยนแปลงอาจารยผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร
8. ขอเที ย บมาตรฐานคะแนนสอบ TSU-TEP กั บ คะแนนการทดสอบภาษาอั ง กฤษกั บ
มาตรฐานอื่น ๆ
9. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ผลการดําเนินงานตามมติ ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
วาระที่/เรื่อง
มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
3.1 หลักสูตรวิศวรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มติ เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฝJายวิชาการ/คณะ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. วิศวกรรมศาสตร
ฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการ
พ.ศ. 2564
2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 พฤษภาคม
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
2564
1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ความสําคัญ
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทกับหลักสูตรระดับปริญญา
เอก ควรมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรและ
ความสําคัญที่แตกต$างกัน
2. พิจารณาคุณสมบัติผูเขาศึกษาของแผน
ก แบบ ก1 ที่สําเร็จการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
บัณฑิต อาจมีความหลากหลายของศาสตรมากเกินไป
จะสามารถทําวิจัยไดหรือไม$
3. พิจารณาปรับแกไขการเขียนคําอธิบาย
รายวิชา 1004751 วิทยานิพนธ แบบ ก1
36(0-108-0) และ 1004572 วิทยานิพนธ แบบ ก2
18(0-54-0) ที่แสดงถึงความเขมขนและสะทอนถึง
ความลุ$มลึกของการดําเนินการทําวิทยานิพนธที่
แตกต$างกัน ควรมีแนวทางการตีพิมพที่แตกต$างกัน
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มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
4. ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ําซอนกันระหว$างรายวิชาของระดับปริญญาโท
กับระดับปริญญาเอก
5. ตรวจสอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิทางดานวิทยาศาสตร สามารถมีคุณสมบัติเป=น
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดหรือไม$
6. นิสิตที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก1 ในการ
ทําวิจัยอาจารยที่ปรึกษาอาจแนะนําใหนิสิตลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมได
7. นิสิตที่จบไม$ตรงสาขาสามารถเขาเรียนโดย
การทําวิจัยเพียงอย$างเดียวไดหรือไม$
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มติ เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ฝJายวิชาการ/คณะ
วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย วิศวกรรมศาสตร
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. พิจารณาปรับแกไขการเขียนคําอธิบาย
รายวิชา 1004671 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1.1
48(0-144-0) 1004672 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1.2
72(0-216-0) 1004673 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2.1
36(0-108-0) และ 1004674 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2.2

ผลการดําเนินงาน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 พฤษภาคม
2564
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4.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
48(0-144-0) ที่แสดงถึงความเขมขนและสะทอนถึง
ความลุ$มลึกของการดําเนินการทําวิทยานิพนธที่
แตกต$างกัน สะทอนใหเห็นคุณภาพของงานวิจัย
2. ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ําซอนกันระหว$างรายวิชาของระดับปริญญาโท
กับระดับปริญญาเอก
มติ เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฝJายวิชาการ/คณะ
นิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมี
นิติศาสตร
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. ปรับแกไขขอมูลในแบบเสนอ ขอ 6 ให
สอดคลองกับขอมูลในเล$ม มคอ.2 หมวดที่ 2 ขอ 1
2. ตรวจสอบแกไข วัตถุประสงค ทั้งในแบบ
เสนอหลักสูตรและ มคอ.2 ใหถูกตองตรงกัน และ ขอ
2. แกไขเป=น “มีความรูพื้นฐานทางกฎหมายที่สําคัญ
และจําเป=นในการประกอบอาชีพ สามารถปรับใช
กฎหมายไดอย$างถูกตองตามหลักวิชาการ” ขอ 4
แกไขเป=น “มีทักษะปฏิบัติงานทางกฎหมายและ
สามารถใชเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพได”

ผลการดําเนินงาน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่
16 พฤษภาคม 2564
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4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
3. ขอ 3.1.3 รายวิชา ในส$วนของวิชาเลือก
หลักสูตรควรมีคําอธิบายใหชัดเจนในการเลือกวิชา
เลือก ไม$นอยกว$า 13 หน$วยกิต ว$านิสิตสามารถเลือก
แบบกระจายหรือเลือกเฉพาะกลุ$มได
4. พิจารณาตรวจสอบการกําหนดจํานวน
หน$วยกิตแต$ละรายวิชาใหถูกตองตามเกณฑการ
คํานวณเวลาเรียนในระบบทวิภาค และตรวจสอบให
ถูกตองตรงกันทั้งเล$ม
5. รายวิชา 0801315 เตรียมสหกิจศึกษา
สําหรับนักกฎหมาย 3(2-1-5) ควรมีจํานวนหน$วยกิต
เป=น 1 หน$วยกิตจะเหมาะสมกว$าหรือไม$
6. รายวิชา 0801413 สหกิจศึกษาสําหรับนัก
กฎหมาย 9(0-27-0) ควรมีรายวิชา 0801315 เตรียม
สหกิจศึกษาสําหรับนักกฎหมาย 3(2-1-5) เป=นวิชา
บุรพวิชาก$อนหรือไม$
มติ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้

ผู*รับผิดชอบ

ฝJายวิชาการ/คณะ
วิทยาศาสตร

ผลการดําเนินงาน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่
16 พฤษภาคม 2564
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มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. พิจารณาตรวจสอบ ในเล$ม มคอ.2 หนาที่ 2
ขอ 5.3 ภาษาที่ใช กับ ขอ 5.4 การรับเขาศึกษาใหมี
ความสอดคลองกัน
2. หลักสูตรควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Cloud
Computing และ การประกันคุณภาพซอฟตแวรลงใน
หลักสูตร
3. แผนการเรียน ควรเปQดใหมีทางเลือกสําหรับ
คนที่มีความพรอมในการลงทะเบียนวิทยานิพนธตั้งแต$
ชั้นปjที่ 1 หรือมีการเสนอหัวขอวิทยานิพนธเขามา
ประกอบการสมัครเรียน เพื่อลดปTญหาผูเรียนสําเร็จ
การศึกษาไม$ตรงตามระยะเวลาของหลักสูตร
4. ไดมีการเก็บขอมูลจากศิษยเก$าเพื่อมาใชเป=น
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้แลวหรือไม$
5. พิจารณาเพิ่มการเปQดรับนิสิตเรียน แผน ก
แบบ ก1 ที่มีการสรางความร$วมมือกับหน$วยงาน โดย
ใชหัวขอวิจัยจาก Projects ของหน$วยงาน
6. ขอ 3.1.3 รายวิชา ในส$วนของวิชาเลือก
หลักสูตรควรมีคําอธิบายใหชัดเจนในการเลือกวิชา

ผู*รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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4.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิต
เครื่องสําอางบํารุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ
หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2564

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
เลือก ทั้ง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ว$านิสิต
สามารถเลือกแบบกระจายหรือเลือกเฉพาะกลุ$มได
7. ปรับลดจํานวนหน$วยกิตใหมีความใกลเคียง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 มากที่สุด ซึ่งไดกําหนดไวใหมีจํานวน
หน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม$นอยกว$า 36 หน$วยกิต
ทั้งแผน ก และแผน ข
8. หมวดที่ 7 ขอ 7 ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินการ
เพิ่มขอมูลปjที่ 4 และปjที่ 5
มติ ใหนําหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิต
เครื่องสําอางบํารุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตร
ใหม$ พ.ศ. 2564 ไปปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ และนํากลับมา
เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. พิจารณาปรับช$องทางการประชาสัมพันธเชิง
รุกของหลักสูตรเพื่อใหถึงกลุ$มลูกคามากขึ้น
2. เนื้อหาในหลักสูตร ควรเป=นเนื้อหาที่สามารถ
นําไปใชไดจริง เนื่องจากเปpาหมายผูเรียน คือ
ผูประกอบการ ผูที่สนใจอาจไม$ใช$กลุ$มที่อยู$ในกลุ$ม

ผู*รับผิดชอบ

ฝJายวิชาการ/คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ

ผลการดําเนินงาน

เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม
2564
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มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
วิทยาศาสตร แต$ตองการที่จะสามารถนําไปใชไดจริง
เนื้อหาที่ควรมีในหลักสูตร เช$น การตลาด ขอกฎหมายที่
จําเป=นถาตองการเป=นผูประกอบการ ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ นวัตกรรมการเตรียมสารสกัดใหม$ เทคโนโลยี
สีเขียว การสกัดสารจากสมุนไพร การตั้งตํารับ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ คุณลักษณะ
ของการผลิต และการหาวันหมดอายุ
3. พิจารณาตรวจสอบการกําหนดจํานวน
หน$วยกิตแต$ละรายวิชาใหถูกตองตามเกณฑการ
คํานวณเวลาเรียนในระบบทวิภาค และตรวจสอบให
ถูกตองตรงกันทั้งเล$ม
4. พิจารณาเปpาหมายของหลักสูตรว$ามีเปpาหมาย
เพื่อการ Reskill/Upskill หรือเพื่อใหมีการสะสม
หน$วยกิตใหไดปริญญาในอนาคต
5. ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ และ
ความสม่ําเสมอของขอความทั้งฉบับ
6. การจัดทําหลักสูตรตองมุ$งเนนเพื่อใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง และตองมี
แนวความคิดที่ทําใหผลิตภัณฑโดดเด$นกว$าคนอื่น

ผู*รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
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4.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการ
ธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม$ พ.ศ.
2564

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
7. ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ยังอยู$ในความ
สนใจลงในหลักสูตรเพื่อเรียกลูกคาและประโยชนในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร
มติ ใหนําหลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการ
ฝJายวิชาการ/คณะ
ธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2564
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ไปปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ ชีวภาพ
ประชุมสภาวิชาการ และนํากลับมาเสนอเพื่อพิจารณา
ในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. เนื้อหาในหลักสูตร ควรเป=นเนื้อหาที่สามารถ
นําไปใชไดจริง เนื่องจากเปpาหมายผูเรียน คือ
ผูประกอบการ ผูที่สนใจอาจไม$ใช$กลุ$มที่อยู$ในกลุ$ม
วิทยาศาสตร แต$ตองการที่จะสามารถนําไปใชไดจริง
เนื้อหาที่ควรมีในหลักสูตร เช$น การตลาด ขอกฎหมายที่
จําเป=นถาตองการเป=นผูประกอบการ ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ นวัตกรรมการเตรียมสารสกัดใหม$ เทคโนโลยี
สีเขียว การสกัดสารจากสมุนไพร การตั้งตํารับ
การออกแบบผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ
คุณลักษณะของการผลิต และการหาวันหมดอายุ

ผลการดําเนินงาน

เสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม
2564
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4.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
2. พิจารณาตรวจสอบการกําหนดจํานวน
หน$วยกิตแต$ละรายวิชาใหถูกตองตามเกณฑการ
คํานวณเวลาเรียนในระบบทวิภาค และตรวจสอบให
ถูกตองตรงกันทั้งเล$ม
3. พิจารณาเปpาหมายของหลักสูตรว$ามีเปpาหมาย
เพื่อการ Reskill/Upskill หรือเพื่อใหมีการสะสม
หน$วยกิตใหไดปริญญาในอนาคต
4. ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ และ
ความสม่ําเสมอของขอความทั้งฉบับ
5. การจัดทําหลักสูตรตองมุ$งเนนเพื่อใหผูเรียน
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง และตองมี
แนวความคิดที่ทําใหผลิตภัณฑโดดเด$นกว$าคนอื่น
6. ควรเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ยังอยู$ในความ
สนใจลงในหลักสูตรเพื่อเรียกลูกคาและประโยชนใน
การประชาสัมพันธหลักสูตร
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประเด็น
ฝJายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้

ผลการดําเนินงาน

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
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มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562 ใหมีผลตั้งแต$
ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562 ใหมีผลตั้งแต$
ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562 ใหมีผลตั้งแต$
ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปj พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2563
เป=นตนไป
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ฉบับปj พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต$
ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2564 เป=นตนไป
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับปj

ผู*รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวน 10 หลักสูตร
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4.7 ขอเทียบมาตรฐานคะแนนสอบ TSU-TEP
กับคะแนนการทดสอบภาษาอังฤษกับมาตรฐาน
อื่น ๆ

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา
2563 เป=นตนไป
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ใหมี
ผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2564 เป=นตนไป
8. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปj พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2563
เป=นตนไป
9. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับปj พ.ศ. 2560
ใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 2 ปjการศึกษา 2563
เป=นตนไป
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับปj พ.ศ. 2560 ใหมีผลตั้งแต$
ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
มติ เห็นชอบการเทียบมาตรฐานคะแนนสอบ
ฝJายวิชาการ
TSU-TEP กับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษกับ
มาตรฐานอื่น ๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการร$างประกาศเพื่อเสนอ
อธิการบดีลงนาม
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มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
ผู*รับผิดชอบ
สมรรถนะทางภาษาของนิสิต บุคลากร และคณาจารย
ต$อไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. เอกสารแนบตารางเทียบคะแนน
ภาษาอังกฤษ ควรมีตารางของ CEFR เทียบไวดวย
2. ในการพัฒนาขอสอบจะตองมีการปรับปรุง
ขอสอบอย$างสม่ําเสมอหลังจากมีการสอบในแต$ละครั้ง
3. ควรทําการทดสอบ Bypass ในการเทียบ
มาตรฐานเพิ่มเติม
4. มอบผูเกี่ยวของออกประกาศเพื่อใชกับ
อาจารยและนิสิตใหสอดคลองกับการเทียบมาตรฐาน
คะแนนสอบ TSU-TEP กับคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ฝJายวิชาการ/คณะ
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาขาวิชาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย ศึกษาศาสตร
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. เพิ่มจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรใหมี
สัดส$วนอาจารยนิเทศต$อนิสิต ตองไม$เกิน 1 : 10

ผลการดําเนินงาน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 พฤษภาคม
2564
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มติ รับทราบ

มติ/ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
2. ตรวจสอบจํานวนหน$วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรใหเป=นไปตามมาตรฐานและเกณฑในการ
รับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่ง
กําหนดใหหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน
หน$วยกิตรวม ไม$นอยกว$า 33 หน$วยกิต ประกอบดวย
รายวิชา ไม$นอยกว$า 27 หน$วยกิต และปฏิบัติการสอน
ไม$นอยกว$า 6 หน$วยกิต
3. ตรวจสอบผลงานอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใหเป=นไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ
4. ในการเปQดรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครูจะตองใหคุรุสภาใหการ
รับรองหลักสูตรก$อน

ผู*รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

21
1.3.2 เรื่อง รายงานความก*าวหน*าการขอตําแหน4งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
มอบฝJายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สรุปขอมูลการดําเนินการการกําหนดตําแหน$งทางวิชาการและ
รายงานใหสภาวิ ชาการทราบประจํา ทุกเดื อนนั้น ฝJ า ยบริห ารกลางและทรัพยากรบุคคลขอรายงานขอมู ล
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2 เอกสารลับ)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง ผลการพิ จ ารณารั บรองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ยสามั ญ ครั้ งที่
4/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 และได
ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งผลจากการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุม มีมติรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม4มีการแก*ไข
มติ รับรองรายงานการประชุมตามผลการแจงเวียน
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่ อง หลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ต รการผลิ ต เครื่ องสํ า อางบํ า รุ งผิ วจากสารสกั ด ธรรมชาติ
หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2564
รองอธิ ก ารบดี ฝJ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสําอางบํารุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)
มติ เห็ น ชอบหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รการผลิ ต เครื่ องสํ า อางบํ า รุ งผิ ว จากสารสกั ด ธรรมชาติ
หลั ก สู ต รใหม$ พ.ศ. 2564 โดยใหดํ าเนิ นการปรั บ ปรุ งแกไขตามขอสั งเกตและขอเสนอแนะของที่ ประชุ ม
สภาวิชาการ และเสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท พิจารณาใหอีก
ครั้งก$อนเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป
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ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร “เพื่อผลิตบัณฑิต ...” แกไขเป=น “เพื่อผลิตผูเรียน ...”
2. ปรับแกไขการเขียนจํานวนหน$วยกิตใหถูกตองตามเกณฑการคํานวณเวลาเรียนในระบบ
ทวิภาค
3. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหถึงกลุ$มเปpาหมาย ตองพิจารณาใหชัดเจนว$ากลุ$มเปpาหมายคือ
ใคร เมื่อทราบกลุ$มเปpาหมายแลว เจาะเขาไปใหถึงจึงจะเป=นการประชาสัมพันธเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาช$องทางการสื่อสารเพื่อใหเขาถึงกลุ$มเปpาหมายไดรวดเร็วขึ้น
5. เนื้ อหาบางรายวิ ชายั งซั บซอน เช$ น รายวิ ชาสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากธรรมชาติ กับ
รายวิชาสารธรรมชาติที่ใชในเครื่องสําอาง ซึ่งหากดูรายละเอียดแลวทั้ง 2 วิชา ควรผนวกรวมกันเป=นวิชาเดียว โดย
- รายวิ ชาสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากธรรมชาติ ควรมี เนื้ อหาเรื่ อง สารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชในเครื่องสําอางได
- รายวิชาสารธรรมชาติที่ใชในเครื่องสํ าอาง ควรมี เนื้อหาเรื่อง การเตรียมสารสกัดที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหม$ที่ใชตนทุนต่ํา ไม$ผิดกฎหมาย มีคุณภาพคงที่ในการผลิต การตรวจสอบชนิดของสมุนไพร ทั้งนี้
ควรมีลําดับเนื้อหาเรื่องแหล$งของวัตถุดิบทางธรรมชาติ การสกัด การควบคุมคุณภาพ การตั้งตํารับ การทดลอง
การคุมคุณภาพของตํารับ
6. ควรมีเรื่องแนวคิดทางการตลาด การขอ อย. การจดสิทธิบัตร ใหผูเรียนเพิ่มเติม
7. พิจารณาการเขียนผลลัพธการเรียนรูย$อยของหลักสูตร (SPLOs) ควรใชเป=นคํานาม และ
ปรับการเขียน ช$อง “รูและเขาใจ ทักษะ เจตคติ” ใหกระชับและสอดคลองกัน
8. พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ตองของการเขี ย นคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
9. มอบฝJ ายวิ ชาการพิ จารณาปรั บแบบฟอรมการเขี ยนหลั กสู ตร Non-degree ใหง$ ายขึ้ น
ไม$ควรอิงการเขียนตามหลักสูตรแบบ Degree มากจนเกินไป
3.2 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู*ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม4 พ.ศ.
2564
รองอธิ ก ารบดี ฝJ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2564
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.2)
มติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม$ พ.ศ.
2564 ใหปรั บปรุ งแกไขตามขอสั งเกตและขอเสนอแนะของที่ ประชุ มสภาวิ ชาการ ก$ อนเสนอเขาที่ ประชุ ม
คณะกรรมการฝJายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป
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ข*อสังเกตและข*อเสนอแนะ
1. ปรัชญาหลักสูตร พิจารณา “มีทักษะ..” เป=น “พัฒนาทักษะ...”
2. ตรวจสอบการกํ าหนดจํานวนหน$ วยกิ ตของรายวิ ชา N120141 ผู ประกอบการยุ คดิ จิ ทัล
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มชะลอวัย และปรับแกไขใหถูกตองตรงกันทั้งเล$ม
3. รายวิ ช า N120151 ประสบการณวิ ช าชี พดานการผลิ ต และบริ การเครื่ องดื่ มชะลอวั ย
1(0-3-0) ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจน เช$น การฝ|กประสบการณวิชาชีพดานการผลิตและบริการ
เครื่องดื่มจากผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
4. พิจารณาปรั บแกไขการเขี ยนชื่ อรายวิ ชาและคํ าอธิบายรายวิ ชาภาษาอั งกฤษใหถู กตอง
สอดคลองกัน
5. มอบฝJ ายวิ ชาการพิ จารณาปรั บแบบฟอรมการเขี ยนหลั กสู ตร Non-degree ใหง$ ายขึ้ น
ไม$ควรอิงการเขียนตามหลักสูตรแบบ Degree มากจนเกินไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน4งทางวิชาการ
จํานวน 1 ราย
ฝJายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ของผูช$วยศาสตราจารย ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร ในการขอกําหนดตําแหน$งรองศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (1809)
มติ เห็นชอบพิจารณากลั่นกรองการเสนอผลงานทางวิชาการ ของผูช$วยศาสตราจารย
ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร ในการขอกําหนดตําแหน$งรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร (1809) ในประเด็น ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน$งของผูขอกําหนดตําแหน$งทางวิชาการ
2. ผลการประเมินการสอนของผูขอกําหนดตําแหน$งทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร$ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหน$งทางวิชาการ
5. ผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานภาระงานขั้ น ต่ํ า ประจํ า ปj ก ารศึ ก ษา 2562
ของผูขอกําหนดตําแหน$งทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1 เอกสารลับ)
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4.2 เรื่อง การปรับปรุงแก*ไขหลักสูตรประเด็นการเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร
รองอธิการบดีฝJายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรประเด็นการเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)
มติ เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรประเด็นการเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562
และใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562
และใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟQสิกส (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562
และใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2563 เป=นตนไป
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ปj) ฉบับปj พ.ศ. 2562
และใหมีผลตั้งแต$ภาคเรียนที่ 1 ปjการศึกษา 2562 เป=นตนไป
4.3 เรื่อง การแต4งตั้งผู*ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม4มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
เพื่อทําหน*าที่เปSนอาจารยJผู*สอบดุษฎีนิพนธJ
รองอธิ ก ารบดี ฝJ า ยวิ ช าการและวิ เ ทศสั ม พั น ธ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการแต$ ง ตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม$มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดเพื่อทําหนาที่เป=นอาจารยผูสอบดุษฎี
นิพนธ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ 1. ใหความเห็นชอบการแต$งตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม$มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดเพื่อทําหนาที่เป=นอาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ จํานวน 2 คน คือ
1. ศาสตราจารย ดร.สิน พันธุพินิจ
2. รองศาสตราจารย ดร.วีระกิตติ์ เสาร$ม
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต$อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนมิถุนายน 2564 ตรงกับวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ฝJายเลขานุการ จึงขอแจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 6/2564 ในวั น พุ ธที่ 23 มิ ถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุ มทองหลาง 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หองประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงาน
กลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ$านระบบ Cisco Webex Meeting
มติ รั บ ทราบ กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 6/2564 ในวั น พุ ธ ที่
23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
เลิกประชุม

เวลา 10.30 น.

(นางสุทัศนีย ดีสมุทร)
นักวิชาการ
ผูช$วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(นางสาวอมรรัตน วรรณวิไล)
หัวหนาฝJายวิชาการ
ผูช$วยเลขานุการ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝJายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

